
 
B

¯

ÚÕ

1

Kjæ
rst

ad
be

kk
en

Granlund

Fjellvang

Solås

Bjørkelia

Haug

Glenne

D d

Rustadbråten
Rustad

Bjerkeskau

Tuft vestre

Tuftebråten

Kullebunn

Tuft Kjærstad vestre

Kjærstad østre

Kjærstad nordre

Haug

Hovtun nordre

Hov

Hovum

Hovtun

Garderbråten

Presterud

Haga

Solli

Fjelltun

Jeksrud

Topper vestre

Garder

Kjærstadgrinda

 

Utforsk lokalhistorie på din vei mot “Labbarunta”, hytta som er et  
minnesmerke over Hjemmefrontens arbeid og samholdet i bygda 
under andre verdenskrig.

GARDER: Kjør fra Vestby mot Garder. Vel 300 meter før krysset Garder-
veien/Brandstadveien er det en P-plass på høyre side. Følg grusveien 
derfra mot Kjærstadgårdene. Like etter Kjærstad vestre kommer du 
til et kryss hvor du kan gå til høyre eller venstre. Herfra går turen til 
hjemmefronthytta “Labbarunta” i en rundløype. Gjennom Kjærstad 
Nordre holder du til høyre og følger veien om lag 600 meter. Ta så 
stien til venstre. Denne stien er merket helt frem til hytta. Langs stien 
er det tavler med informasjon om bl.a. lokale gårder, vegetasjon og 
geologi. Tilbake til utgangspunktet kan du følge stien videre nord-
over, ta en liten runde og gå tilbake mot Kjærstad Nordre. Alternativt 
kan du gå veien om Kjærstadgrinda tilbake mot Garderveien.

Hjemmefrontshytta i Garder
- Skjulestedet i Kjærstadskogen

Tur 1 Hjemmefrontshytta i Garder
Distanse 4 km
Nivå Lett
Fremkommelighet Grusvei, traktorvei og sti. 
  Kan være vått enkelte steder.

Turtips Ved Idrettsplassen er det mange 
  opparbeidede stier og oppslagstavler. 
  I området finnes også flere graver fra 
  jernalderen. 

Hjemmefrontshytta i Garder ble oppført i 1944, og står i dag åpen 
slik at alle kan bruke den til en kort rast. Under andre verdenskrig ble  
stedet brukt som skjulested med egen underjordisk fluktvei. I krigens 
siste uker holdt også hjemmefrontens avsnittsledelse til her.  Hytta, som 
er på rundt 3x4 meter, lå den gangen så godt skjult i Kjærstadskogen at 
den fikk navnet Labbarunta. Dette fordi folk rett og slett “labbet rundt 
og rundt” for å finne den.  I dag er hytta lett å finne der den ligger midt i 
et hogstfelt. 
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